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Şcoala cea mai bună e aceea în care înveţi, înainte de toate, a învăţa.

Nicolae IORGA (1871-1940), istoric și critic literar, academician român
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Acord liric

ată un „De ce?” devenit
deja tradițional la început de an nou școlar, căci
ne-a mai fost adresat, în diferite formulări, și în anii trecuți.
Dar, pentru că o altă întrebare
„la țanc” nu avem în mapa „De
ce?”-urilor, consider că nu vom
da greș dacă acum, în primele
zile ale anului școlar, vom repeta
unele amănunte legate de tema
abordată în întrebarea Luminiței
Rotaru. Căci, știe oricine, repetarea este mama cunoștințelor.
Mai ales că o bună parte din cititorii noștri s-au abonat pentru
prima dată la „Florile Dalbe” și
ar fi foarte curioși să afle un răspuns plauzibil.
Deci, s-o luăm pe rând. Într-adevăr, nu în toate țările din
Europa anul școlar începe pe 1
septembrie. În România, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Cehia,
Slovenia, Serbia, de pildă, copiii
încep anul școlar pe 15 septembrie (la fel cu unele modificări,
atunci când 15 cade într-o zi de
odihnă). În Franța, însă, elevii
sunt chemați în clase de primul
clopoțel pe 5 septembrie, în
Austria – pe 10 septembrie, în
Spania și Portugalia – pe 14 septembrie (clasele superioare) și

Elena DRAGOȘ

LA şCOALĂ
E prima zi de şcoală. Vezi
Ce mândru-s cu
ghiozdanu-n spate?
Şi toamna râde prin livezi,
Tufişurile-s vulpi roşcate…
Elevii mari sunt zgomotoşi,
Cei mici trec pragul cu sfială,
Bine-aţi venit, copii frumoşi,
Aici, la draga voastră şcoală…

ORIZONT COGNITIV: DE CE? DE CÂND? DE UNDE?

pe 24 septembrie (clasele primare), în Finlanda – pe 15 august,
în Danemarca – pe 1 august, în
Italia – pe 11 septembrie, iar în
Germania aproape fiecare land
(regiune federală) își are o dată
a sa de începere a anului școlar.
După cum ne convingem, în
Uniunea Europeană nu există o
dată unică și unanim acceptată
de începere a anului școlar. Fiecare țară are tradițiile sale specifice, care s-au format de-a lungul secolelor, ținându-se cont de
mai multe aspecte, inclusiv de
particularitățile climei, de situarea geografică, de confesiunea
religioasă etc. În Republica Moldova, ca și în alte țări ex-sovietice, anul școlar începe tradițional
pe 1 septembrie, care este, de
fapt, nu doar prima zi a unui nou
an de învățământ, ci și prima zi
a unui... An Nou calendaristic...

– Oare nu 1 ianuarie este
prima zi a Anului Nou? Sau s-a
schimbat cumva calendarul
peste noapte? ne poate întrerupe, mirat, oricare dintre cititorii noștri.
Nu s-a schimbat nimic, dragii
mei! Atât doar că Anul Nou bisericesc, într-adevăr, începe la
creștinii ortodocși, conform unei
tradiții milenare, anume pe... 1
septembrie! Și, dacă facem o incursiune în istorie, vom constata
că primele școli au luat naștere
la noi anume pe lângă biserici și
mănăstiri. Acele școli parohiale
de mireni sau seminare de duhovnici își începeau activitatea
pe 1 septembrie, adică în prima zi a Anului Nou bisericesc.
Tradiția aceasta s-a extins, mai
apoi, și asupra învățământului
laic de toate nivelurile, fiind
respectată și azi. Ar fi posibil să

abonarea — 2020
Dragi profesori, părinți și bunici!
La „Florile Dalbe" vă puteți abona oricând
elevii, copiii sau nepoții
Reţineţi, „Florile dalbe” înseamnă:
• Un colind pentru mintea şi sufletul
elevilor de la clasa a II-a până la clasa a
XII-a, dar în special pentru cei din ciclul
gimnazial;
• Un profesor subtil de educaţie civică
şi moral-creştină, de literatură, istorie,
cultură, civilizaţie, filozofie, ecologie,
artă plastică etc. — un supliment considerabil la manualele şcolare;
• Un prieten fidel care oferă copiilor şi
adolescenţilor cele mai potrivite sfaturi
PARIS 2008
în cele mai delicate situaţii;
• Un organizator iscusit de concursuri,
integrame şi jocuri de perspicacitate, cu premii şi cadouri
de neuitat.
Condiţiile de abonare le găsiţi
la orice oficiu poştal. Elevii din
Chişinău pot perfecta abonamente post-restant.
Relaţii la tel.: 022-23-37-78;
022-23-41-95.
PREŢUL ABONAMENTULUI:
1 lună – 32 lei, 3 luni – 96 lei
„Florile dalbe” apare săptămânal, color, la tipar offset
Consultaţi Catalogul Poştei Moldovei, index PM21238

Premiul Internaţional

s. Danu, r-nul Glodeni

schimbăm această primă zi de
școală pe 15 septembrie? Nimic
complicat și deosebit. Atât doar
că și sfârșitul anului școlar s-ar
deplasa cu 15 zile mai târziu...
- Atunci care ar fi rostul?! intervine unul dintre cititorii care
ar dori ca anul școlar să se încheie după programul R.Moldova,
dar să înceapă conform programului respectat de unele țări
europene, adică pe 15 septembrie, adică după o vacanță mare
extinsă cu încă 15 zile.
Într-adevăr, e greu să vedem
vreun rost. Mai ales că 1 septembrie, chiar dacă nu este
marcat cu roșu în calendar, și-a
făcut deja loc în inimile noastre
drept o mare și deosebită sărbătoare. Prin semnificația-i de Sărbătoare a Cunoștințelor, această zi este un fel de Crăciun sau
Paște al Cărții, un fel de An Nou
al Luminii, cu colinde de pace și
urări de belșug. Pace sufletească și belșug de înțelepciune: în
inimile și mințile elevilor, în inimile și mințile profesorilor, în
inimile și mințile părinților și ale
tuturor celor care am stat cândva în simpla bancă școlară.
În fine, nu-mi rămâne decât
să vă felicit pe toți elevii cu ocazia noului an școlar, dorindu-vă,
în pofida tuturor dificultăților
create de pandemie, să ajungeți
la sfârșitul lui cu bine și succese
remarcabile. Spor la carte!
Ion ANTON

“Steaua calităţii” Categoria AUR

Bine te-am regăsit, dragă ORIZONT COGNITIV!
După vacanța mare, lungită și adumbrită întrucâtva de
pandemia provocată de covid-19, iată-ne reveniți, de pe 1
septembrie, la școală. Evident, și prima zi de școală ne-a
fost știrbită de obraznicul coronavirus! Eu, însă, nu prea
pricep și aș dori să întreb: de ce anul școlar începe la noi, de
obicei, pe 1 septembrie?De unde se trage această tradiție?
Când începe școala în alte țări? Aș fi foarte curioasă să-mi
dați un răspuns concret și cuprinzător, pe care cred că îl
așteaptă mai mulți cititori.
Luminița ROTARU, elevă în clasa a VII-a

pentru Calitate şi Excelenţă

DE CE

anul școlar începe la noi
pe 1 septembrie
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Dialogul generaţiilor de Ziua Limbii Române

AM UN NUME

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis reluarea, din 1 septembrie 2020, a procesului educațional
în cadrul instituțiilor de învățământ din țară, în cazul în care
acestea vor funcționa conform „Instrucțiunii privind măsurile
de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității
instituțiilor de învățământ publice și private în contextul epidemiologic al COVID-19”.
Astfel, decizia privind reluarea activității instituțiilor de
învățământ aparține fondatorului, care, indiferent de statutul
public sau privat, va aduce condițiile de desfășurare a activității
instituției în corespundere cu prevederile instrucțiunii
menționate și va asigura completarea Raportului de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschiderea instituției de
învățământ.
INSTRUCȚIUNEA privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de
învățământ publice și private în contextul epidemiologic al
COVID-19 și Raportul de autoevaluare privind pregătirea
pentru redeschiderea instituției de învățământ se regăsesc în
Hotărârea CNESP nr. 26 din 21 august 2020.
Sursa: https://mecc.gov.md

EVENIMENT CULTURAL

Expoziție de artă
la București
Circa 100 de copii de la școlile de artă din R.
Moldova au participat la o expoziție de artă cu genericul „Mapa portdesen”, care s-a desfășurat la
București. Expoziția „Mapa portdesen” a inaugurat spațiul expozițional „Arbor Art Room”, deschis
de Asociația pentru cultură și arte Arbor pentru
promovarea artei contemporane.
În cadrul expoziției au fost
prezentate 109 lucrări, semnate
de 98 de copii de la 11 școli de
artă din R. Moldova. Evenimentul a fost organizat de Asociația
pentru cultură și arte Arbor din
București și Institutul Arbor
pentru cultură din R. Moldova.
Președintele Asociației Arbor
din București, Victoria Nagy
Vajda, a menționat că a fost o
adevărată aventură cutreierarea Republicii Moldova, pe parcursul anului 2020, de la est la
vest și de la nord la sud, în căutarea micilor mari talente.

Aspect de la expoziție

„Coordonatoarea expoziției,
Anastasia Gurschi, a parcurs 1713 km, pentru a face o
selecție minuțioasă a lucrărilor
elevilor din 11 școli din orașele
Ungheni, Bălți, Cahul, Comrat,
Telenești, Râbnița, Drochia, Briceni, Orhei, Tiraspol și Chișinău.
Au fost selectate lucrările copiilor între 6 și 17 ani, realizate pe
parcursul anului școlar 20192020, pe teme precum copilăria, omul, orașul și singurătatea, reprezentate în portrete,
natură statică și desen liber”, a
precizat Victoria Nagy Vajda.
Cor. „F.D.”

Maria COSNICEANU (n. la 4 februarie 1935, în satul Temeleuți, județul Soroca), doctor în filologie, conferenţiar cercetător, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific coordonator, este autorul a numeroase lucrări ştiinţifice, fiind
recunoscută în republică şi peste hotarele ei ca un bun specialist în domeniul
antroponimiei naţionale. Maria Cosniceanu a colaborat la realizarea mai multor proiecte lingvistice internaţionale în funcţie de coautor şi redactor regional.
Este conducătorul a trei proiecte instituţionale. A participat, cu prelegeri şi comunicări, la simpozioane şi congrese internaţionale. În paralel cu munca ştiinţifică, a activat şi pe tărâm pedagogic, predând la fostul Institut de Stat de Arte
(astăzi Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice). Pe tot parcursul activităţii
sale a desfăşurat o muncă de popularizare a ştiinţei şi de cultivare a limbii. Este
distinsă cu: Medalia „Meritul Civic”, Medalia „Dimitrie Cantemir”, Diploma
de gradul întâi a Guvernului Republicii Moldova, Diploma Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova .
În ajunul sărbătorii Limba noastră cea română reporterul nostru a realizat
un interviu cu dna dr. Maria COSNICEANU, savantul care a muncit o viaţă
întreagă pentru a ne spune povestea numelui pe care îl purtăm.
– Şi dacă dragostea pentru cunoaştere şi frumos ne vine, adeseori, din copilărie, vă rugăm să
ne povestiţi, distinsă doamnă,
cum aţi copilărit, cine v-a pus
cartea în mână?
– M-am născut într-o familie de
gospodari, mari iubitori de carte.
Bunicul, la vârsta de nouăzeci de
ani, găsea poezii prin ziare, apoi
le citea şi nepoţilor. Tatăl meu era
meşter de poloboace. Mai avea şi
câţiva cai cu care lucra pământul.
Cu toate că făcuse puţină carte pe
timpul Rusiei ţariste, era un cititor pasionat, a citit toate cărțile
din biblioteca satului de pe atunci,
dar şi din perioada sovietică. Datorită memoriei
fenomenale, a învățat pe de rost piesa lui Vasile
Alecsandri „Piatra din casă”, pe care o „interpreta” adeseori, spre bucuria celor mici, dar şi
a vârstnicilor. De la tata am aflat despre Anton
Pann şi fabulele lui, pline de înţelepciune. Seara, adormeam cu „Somnoroase păsărele”. Iar la
sărbătorile familiei le ţineam isonul părinților
– mama şi tata făceau împreună un duet nemaipomenit de frumos, încântând oaspeţii cu vechi
romanțe românești. La auzul baladei „Eu sunt
Barbu Lăutarul”, ţin minte, mă treceau fiorii!
Înainte de a fi mers la şcoala din sat, tata mi-a
fost primul şi cel mai bun învăţător. Aşezaţi în
faţa unei tăbliţe, scriam, socoteam, desenam.
Probabil, de la el am moştenit firea curioasă şi
dorinţa de a deveni învăţătoare.
– Aţi reuşit să vă împliniţi visul?
– Da, după absolvirea, în anul 1957, a Facultăţii de filologie şi istorie a Universităţii de Stat
din Chişinău, am fost distribuită la şcoala din
satul Costeşti, raionul Hânceşti, ca profesoară
de limba şi literatura română (pe atunci limba moldovenească). Cariera mea pedagogică a
fost, însă, întreruptă de invitaţia profesorului
universitar, academicianul Nicolae Corlăteanu,
de a activa în calitate de cercetător ştiinţific în
cadrul Institutului de Filologie al Academiei de
Ştiinţe a RSSM.
– Pe parcursul activităţii ştiinţifice aţi făcut
cercetări în domeniile antroponimiei, gramaticii, stilisticii şi cultivării limbii. Totuşi,
domeniul principal de investigaţii a fost şi
rămâne până în prezent antroponimia: studierea numelor de persoane în plan istoric şi
lingvistic – un tărâm, practic, neexplorat de
lingviştii noştri. De unde această pasiune?
– În anul 1967, dl Nicolae Corlăteanu m-a delegat la o conferinţă de onomastică, în oraşul
Kiev. Acolo mi-am ales tema tezei de doctorat:
Studiu asupra numelor de persoane, pe care am
susţinut-o în 1971. Iar în 1973 lucrarea a văzut
lumina tiparului. Au urmat un şir de alte publicaţii şi articole ştiinţifice, apărute în ediţiile republicane, foste unionale şi internaţionale.
Alegerea nu a fost deloc întâmplătoare. Numele de persoane îşi au şi ele povestea lor,
ascund multe taine şi mistere care se cer dezlegate. E firesc să ne întrebăm: ce înseamnă
numele (prenumele) pe care îl port? Mai ales,
dacă acesta sună ciudat şi nu-mi spune nimic.
Poate nici nu e de-al nostru?
– Cum a fost începutul?
– Destul de anevoios, având în vedere că, până
atunci, la noi, în Basarabia, nimeni nu s-a preocupat de etimologia numelor, adică de originea,
vechimea şi semnificaţia acestora. Am făcut
etimologizarea prin consultarea mai multor lucrări de specialitate ale lingviştilor români. Am
stat în subsolul academiei, am studiat calen-

darele bisericeşti, recensămintele
populaţiei din Moldova feudală,
documentele păstrate la târgul şi
ţinutul Lăpuşnei şi al Orheiului.
Mi-au fost de ajutor cronica lui
Grigore Ureche, letopiseţele medievale, dar şi perlele noastre folclorice, operele literare clasice şi contemporane. Am clasificat numele
găsite, am făcut tipologia greşelilor
şi am dat explicaţie numelor.
– Lucrările apărute ulterior: În
lumea numelor (1981), Reflecţii
asupra numelor (1986), Dicţionar de prenume şi nume de familie (1991, 1993, 1999), Dicţionar de prenume (2006) etc. pot fi
consultate doar de specialişti?
– Nu, ele sunt adresate unui public foarte
larg de cititori dornici să-şi cunoască provenienţa numelui.
– Cercetarea numelor de persoane, din
punct de vedere teoretic, v-a servit drept
bază pentru recomandările practice, care
au o valoare inestimabilă pentru noi, românii din Basarabia.
– Bineînţeles. Evenimentele de ordin social de
la 1989 – legile cu privire la statalitatea limbii,
revenirea la grafia latină, acceptarea normelor
ortografice pe baza alfabetului latin – au scos la
iveală o serie de probleme referitoare la scrierea corectă a numelor de persoane. Se ştie că
după instaurarea puterii sovietice în Basarabia,
în anul 1940, s-au produs schimbări dureroase
în viaţa românilor basarabeni. Ne-au fost batjocorite până şi numele, multe dintre ele fiind
denaturate fără pic de milă, modificate după
modelul limbii ruse. Astfel, purtătorii numelui
Harbuz au devenit Garbuz, Moraru – Morari (de
parcă ar fi fost mai mulţi), Șaptecâini – Șeptichin,
Răbdău – Rebdev. Iar cei ce au moştenit nume
vechi, istorice, precum Hâncu, Barbu, Nicoară
au fost „fericiți” cu Gâncu, Barbulov, Nicora (Nicoriuc, Nicorciuc), fără a fi întrebați de vor ori ba.
Întotdeauna m-a durut să aud cum unii dintre
conaţionalii mei insistă cu încăpăţânare ca numele să le fie scris şi rostit ca în buletin (fie şi
pocit!). Ziua de 31 august 1989 ne-a oferit libertatea de a ne repune în drepturi numele noastre româneşti. Iar în 1991 am editat Dicţionarul
de prenume şi nume de familie. Necesitatea şi
importanţa practică a acestui dicţionar au fost
reflectate în presă şi apreciate de cercetători din
Ţară. Pe baza acestui dicţionar a fost întocmită
„Instrucţiunea privind ortografierea numelor de
persoane româneşti şi transliterarea din ruseşte a numelor neromâneşti ale reprezentanţilor
altor etnii”, aprobată prin hotărârea Comisiei
republicane pentru reglementarea şi ocrotirea
onomasticii naţionale. Dicţionarul şi Instrucţiunea au fost recomandate drept surse de bază în
procesul de ortografiere şi de corectare a numelor de persoane în activitatea practică a oficiilor
stării civile, a birourilor de paşapoarte şi a unităţilor de învăţământ din republică.
– Ce urare aveţi pentru cititorii săptămânalului „Florile Dalbe” de Ziua Limbii Române?
– Iubiţi-vă limba, neamul, ţara! Citiţi cât
mai mult, studiaţi, cultivaţi-vă, indiferent de
domeniul în care aţi ales să profesaţi. Şi mai
faceţi-vă timp să aflaţi de unde vi se trage
numele (dicţionarele de specialitate vă stau
oricând la dispoziţie). Ortografiaţi-l corect,
apăraţi-l de agramaţi. Cunoscându-i originea,
îl veţi purta cu mai multă mândrie şi respect
pentru strămoşi.
Consemnare: Lica MOVILĂ
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Lumina spiritului

Maxime şi aforisme
de Lucian BLAGA

Limbă românească –

un veşnic pod de flori între suflete
Una din temele esenţiale de inspiraţie a copiilor de pe ambele maluri ale
Prutului și din diasporă este cea a Limbii Române. O dovadă elocventă e apariţia
Antologiei „Doamna noastră Limba Românească” (Ediţia a IV-a a Concursului
Internaţional de creaţie literară „Universul cuvintelor”), tipărită la Editura PIM
sub egida Asociaţiei Prieteniei din Iaşi (preşedinte – Rodica RODEAN).
„De ce să nu recunoaştem, publicaţia aceasta este chiar o corabie de
cuvinte care survolează spre viitor” – afirmă în prefaţă scriitorul Emilian
MARCU, preşedinte al juriului, căruia i s-au alăturat colegul de breaslă
Marius CHELARU, profesoarele Ştefania HĂNESCU-ŢUGUI şi Petronela
ANGHELUŢĂ (coordonatoarea ediţiei).
Aşadar, numărul impresionant – (peste 587! –
de autori de poezie şi proză (clasele I-i – a VIII-a)
din Republica Moldova, România, Ucraina, Spania, Belgia şi Grecia) l-a făcut în final pe entuziastul domn Gheorghe BOLOGAN să transmită
un exemplar de carte şi la revista „Florile Dalbe”
cu speranţa că vor fi publicate o parte din lucrările copiilor, lucrări ce ne vorbesc de imaginaţie
şi nerv, de meditaţii mature asupra rostului vieţii şi veacului în care trăim.
Ascultând „imnuri de azi cu iz de ieri”, Mira
ZAHARIA (clasa a IX-a la Colegiul Naţional „Emil
Racoviţă” din Iaşi) îşi încearcă cu îndrăzneală
harul: „Sărută-mă, azi, literă searbădă, şi fă-te
cuvânt!” sau: „Cuvântul te distruge, ca să te reclădească”.
În conştiinţă de cauză Mihail POPESCU, elev
în clasa a IV-a la Şcoala Gimnazială Apele Vii,
Dolj, zice, la rândul său: „Scriem şi citim cuvinte
fermecate,/ Râdem, povestim cu vorbele curate”. „Dragă Limbă Românească/ Îmi doresc să
te slăvească/ Fiece roman în parte” – e frumoasa doleanţă a elevului Alexandru Ionuţ RĂDULESCU (clasa a III-a, Şcoala Gimnazială „George
Emil Palade” din Buzău) ce aspiră la un vers
revelator. „Limba Română e oare Universul infinit?” – se întreabă eleva Mălina GRIGORIŢĂ

(clasa a IX-a, de la Palatul Copiilor, Iaşi) ca să-şi
răspundă cu un discurs ingenios: „Totul se petrece aici/ în Univers/ în lume/ în cărţi/ în rai/ în
Limba Română”, „În acest cosmos de cuvinte…”.
„Limbă Românească,/ Uneşte-ne!/ Fii pod de
flori/ Între suflete,/ Pentru suflete,/ Dinspre suflete,/ Veşnic! – îndeamnă cu înflăcărare Ilie Ştefan
Petru ROBU (elev în clasa a III-a la Şcoala Primară
Feneş – Şcoala Gimnazială Armeniş). „Copile, fii
bun/ şi drept/ adapă-te/ din fântâna cuvintelor/
ca să fii soră cu pasărea libertăţii! se adresează
celor mici Cristina Andreea MOLDOVAN, (clasa a VIII-a) Şcoala Gimnazială „Gheorghe Şincai”
din Stânca Veche, Braşov. Cu o abordare drept
învăţătură ne vine o altă semnatară. „Nu daţi cu
piciorul/ În limba ce-aţi crescut!/ În ea e viitorul/
Oricărui început” – scrie Daniela REPEŞCO, elevă
în clasa a VII-a la Gimnaziul „Dinastia Romanciuc”,
s. Vădeni, r-nul Soroca.
Din lipsă de spaţiu încheiem aici, dar nu înainte
de a-i felicita din partea redacţiei „Florile Dalbe”
pe toţi elevii care au participat la această competiţie şcolar-literară, dar şi pe profesorii şi părinţii
care i-au înaripat şi le-au susţinut avântul creativ,
trăind acum cu toţii sărbătoarea continuă a unei
cărţi deosebite.
Lidia UNGUREANU

Limba
mamei mele
Dulce fagure de miere
Este limba mamei mele.
Cel mai răcoros izvor,
Incrustat peste ogor.
Ciocârlie-nmărmurită,
Pe o boltă aurită.
Grai bătrân lăsat în sat,
Car cu boi de la arat.
Rază caldă, desenată
Pe a sorţii noastre roată.
Turtă dulce, rumenită
Pe vatra răcorită.
Sufletul voinicului,
În murmurul piticului.
Roua rece-a dimineţii
Cântată în doina vieţii.
Fabian CIBOTARU,
elev în clasa a III-a
mun. Chişinău,
Liceul Teoretic „Al. Ioan Cuza”

• E cert, orice am gândi şi cu oricâtă amărăciune despre cer şi pământ, despre condiţia umană,
despre clipă şi fatum, inima cu bătăile ei aplaudă
existenţa.
• După ce descoperim că viaţa n-are nici un înţeles, nu ne rămâne altceva de făcut decât… să-i
dăm un înţeles!
• Umblăm pe câmpul disperării şi ne rezemăm
din când în când de umbra noastră ca de-o columnă de piatră.
• Dorul este un organ de cunoaştere a infinitului.

ECOURILE VACANţEI MARI

Sărbători de suflet
la bibliotecă

În plină vară, când luna lui cuptor îţi oferă din
plin farmecul şi bunătățile ei, iar ciocârlia cu trilul
său ceresc te îmbie cu insistenţă să ieşi în câmp,
n-am putut rezista ispitei și, în sfârşit, iată-ne cu
toţii în largul naturii. Astfel un grup de copii s-a
alăturat cu bucurie beneficiarilor bibliotecii noastre, care au organizat Ziua Pâinii, o sărbătoare
necesară în procesul de educaţie a tinerei generaţii.

Când înţelegi

Sonetul graiului
matern

Mă rog de spice şi izvoare,
Mă rog de bunul Dumnezeu,
Mă rog cu-ntregul neam al meu,
Graiul matern să-l ţină-n floare.
Mă rog de cer să îl stropească
Cu roua harului divin
Şi-n raiul verbului latin
O veşnicie să-l păzească.
Să-l strige-n şoaptă şi în gând,
S-ajungă pentru generaţii
Atâtea secole la rând.
Ca mai apoi şi-ai mei nepoţi
Să poarte cu mândrie steagul
Acestui neam de patrioţi.
Alexandrina VERDEŞ,
elevă în clasa a X-a
la Liceul Teoretic
„M. Kogălniceanu”
s. Stăuceni, mun. Chişinău

Când înţelegi ce spune râul,
Ce spune frunza codrului,
Ce cântă spicele de grâu,
Sau mersul lin al norului.
Să ştii că graiul tău e dor,
E doină, horă şi priceasnă,
E cânt de pasăre în zbor,
E sfânta limbă românească!
Alexandru CUCIUREANU,
elev în clasa a VII-a
la Şcoala „Elena Rosetti-Cuza”
or. Atena, Grecia

Limba noastră
Limba strămoşească,
Haină latinească,
Din bătrâni vorbită,
Nouă dăruită.
Te-au visat haiducii,
Te-au păstrat bunicii,
Ca pe o comoară,
Mândră vorbişoară.
Dacă n-o păstrăm,
Dacă o uităm,
N-om uita doar slova,
Vom uita Moldova!
Maria POSMAG,
elevă în clasa a IV-a
la Liceul Teoretic „G. Coşbuc”
mun. Bălţi

Cu această idee veniseră elevii din clasa a IV-a „B” de la Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” din localitate. Însoțiți de câţiva
părinți şi de învățătoarea lor, dna Rodica Golban, ei au participat la sărbătoare şi s-au distrat de minune.
Pe miriştea proaspătă a fost aşternut un covor moldovenesc
de toată frumuseţea. Măria Sa Pâinea (un colac împletit în patru) şi hulubaşii bine rumeniţi împodobeau masa improvizată
pe nişte prosoape brodate în stil naţional – toate acestea fiind
oferite cu drag de mamele elevilor participanţi.
A urmat un ales recital de poezie şi proză tematică, iar dialogul inițiat de cei maturi a readus în cugetul copiilor importanţa Pâinii, care e sfântă de când lumea şi pământul. Gustând
pâinica, elevii au mulțumit cu pietate celor care mereu ne-o
aduc pe masă prin munca lor de fiece zi: plugarilor, brutarilor,
părinților.
Apoi am mers către un lan de răsărită din preajmă. Cineva
dintre pici şi-a amintit nişte versuri despre floarea soarelui,
dar şi legenda ei. Inspirați de misterul culorilor din jur, cu toții
am adunat în acele ore câte un buchet de flori de câmp – cicoare, gura-leului, sânziene, rușinea fetei, salvie, pelin ş. a. Împletite în cunună, acestea arătau fantastic pe fruntea fetelor, dar și
a băieților, care, hăzoși de felul lor, nu se sfiau deloc să pozeze
alături de ceilalţi, căci pe toţi – de la mic la mare – ne împodobeau coroniţe. În cele din urmă, copiii au sorbit cu interes povestea fiecărei plante spuse de către cei maturi, mulțumindule pentru clipele minunate petrecute în sânul naturii.
Silvia ZAPOROJAN şi Nina BEJAN,
colaboratoare ale Bibliotecii publice pentru Copii
or. Drochia
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Ion VATAMANU

PRIMA ZI DE ŞCOALĂ
Vara a trecut,
Stoluri de cocori….
Eu mă duc la şcoală,
Scumpi învăţători.

Tu, cuvânt matern,
Bine te-am găsit!
Braţe mângâioase,
Eu vă-aduc o floare,
Azi în casa noastră-i
Mare sărbătoare.

Bună ziua, carte –
Soare răsărit.

Nr. 15 (2107)

VARĂ MINUNATĂ, SĂ NU PLECI NICIODATĂ!

Cum a fost vacanţa de vară în plină pandemie? Învârtecuşilor din clasa a II-a „C” de la Liceul Teoretic „E. Alistar” din capitală li s-a părut
veselă şi minunată - pentru că astfel şi-au dorit-o ei. Respectând regulile
igienei, încurajaţi de părinţi, bunici şi de doamna învăţătoare Ludmila
NASOILA, copiii au păşit cu bucurie şi încredere în împărăţia verde a
verii. Iată impresiile câtorva dintre micii noştri cititori.

Gabriel CARAMAN:
– Am avut o vacanță plină
cu de toate! Anul acesta, am
explorat, ca niciodată, locuri
noi în țara noastră! Am fost la
menajerie, la piscină, m-am
plimbat cu bicicleta, am călărit.
Cartea mi-a fost prietenă pe tot
parcursul verii, oferindu-mi cunoştinţe nenumărate. Vară minunată, să nu pleci niciodată!

dor de această vacanță. A fost
deosebită. Aş vrea să mai continue, dar vine 1 septembrie şi
mi-e dor de şcoala dragă. Abia
aştept să-mi îmbrăţişez colegii și
pe scumpa noastră învățătoare.
Adio, vacanță!

POVESTIRI DE SEAMA VOASTRĂ
La piscină

În lanul de floarea-soarelui

La drum, cu prietena mea,
bicicleta
Evelina TIMUȘ:
– Ador vacanțele petrecute la
ţară. Vara aceasta, mi-am vizitat
ambele bunici. Acolo mi-am revăzut prietenii și am gustat din
cele mai dulci fructe. Am profitat la maximum de soare și de
apa lin curgătoare a Nistrului.
Am traversat cu barca râul și am
admirat stâncile mărețe, care ne
salutau din depărtare. Îmi va fi

Desen: Cristina COVRIG

Victoria SANDU:
– Am îndrăgit vara. Culorile,
frumuseţea ei mă atrag mereu
şi mă bucur împreună cu natura de bogăţia acestui anotimp
minunat. Legănându-mă în
hamac, ascult cu ochii închişi
zumzetul albinelor şi cântecul
vesel al păsărelelor. În vacanţă,
mă plimb cât îmi pofteşte inima
cu trotineta, mănânc pe săturate fructe şi legume din grădina
bunicii, hrănesc iepuraşii. Am
întreprins şi o călătorie de poveste printr-un lan de floarea
soarelui. Vara mă simt liberă să
creez, îmi îmbogăţesc sufletul
cu impresii şi idei noi.

O întâlnire neaşteptată

EŞTI ISTEŢ?
Găseşte în aceste imagini cinci diferenţe şi trimite răspunsul la
redacţie. Concursul nostru continuă. Participă şi tu! Ai șanse
să câștigi un premiu.

Bianca BANDALAC:
– Vacanţa mare nu se compară cu celelalte. Doar vara pot
să mă joc de dimineaţă până
seara cu prietenii şi verişoarele
mele, să mă scald în piscină, să
călătoresc. Părinţii îmi acordă
mai mulă atenţie, iar bunicii mă
răsfaţă cu bunătăţi. Şi – culmea!
– la mijlocul verii este ziua mea
de naştere!

Călare pe un armăsar verde
Octavian BÎZGANU:
– Dimineaţa, mergeam cu familia în parc şi făceam gimnastică. Ziua, ieşeam afară să joc fotbal cu prietenii. Seara, citeam din
cărţile minunate, aflând lucruri
noi, dar şi cuvinte necunoscute.
Desigur, aşteptam cu nerăbdare
zilele de odihnă: atunci plecam
împreună cu părinţii în sat, la
bunica. Îmi plăcea să o ajut la
gospodărie, mai lucram în grădină. Uneori, tata mă lua cu el
la pescuit. Pandemia nu a reuşit
să-mi fure vacanţa, pentru că am
ştiut să mă bucur de ea, să preţuiesc fiecare zi de vară.
Consemnare: Lica MOVILĂ
Ion DIORDIEV

GHICITORI

Nu-i pisică, dar în casă
Stă mai mult ascuns sub masă.
Când lucrezi şi oboseşti,
Stai pe el, te odihneşti.
(Scaunul)
* * *
Patru uşi căsuţa are –
Intri pe una, ieşi pe trei.
Multe case omul are:
Schimbi căsuţele când vrei.
(Cămaşa)

De-ale vacanţei

În tabără, vacanţa e în toi. O mulţime de copii veseli şi gălăgioşi aleargă, se joacă, se întrec la recitat şi desenat. Numai
Corneluş se plimbă alene prin curtea taberei, scotocind prin
buzunarele adânci ale pantalonilor. În sfârşit, găseşte o bancă
într-un loc mai ascuns, se aşază şi, după ce se asigură că nu e
nimeni în jur, începe a scoate, pe rând, biscuiţi, bomboane şi
alte dulciuri pregătite de bunica.
Dimineaţa, la lavoar, Corneluş îşi stropeşte în grabă obrajii
cu apă – semn că s-a spălat – şi încearcă să evite cumva înviorarea de dimineaţă. Mâinile îi sunt, ca întotdeauna, murdare, iar
părul ciufulit.
Înainte de prânz,Viorica-sanitara îi face observaţie:
– Iar nu te-ai spălat pe mâini. Şi
pe urechi!
– Păi, azi e sâmbătă, oricum facem baie.
– A-a-a… Atunci poate nu mai
mergi nici la prânz.
– Cum aşa? De ce?
– Dacă tot luăm cina diseară…
Corneluş stă un timp bosumflat, apoi se îndreaptă în grabă
spre lavoar. La prânz, mâinile şi
faţa îi radiază de curăţenie, iar colegii îi fac loc, zâmbind, la masă.
Mihail GHERMAN

Glume

– Ce e mai important: soarele sau luna?
– Luna, bineînţeles, pentru
că soarele străluceşte ziua,
când oricum afară e lumină.
* * *
Un pui de ţânţar ajunge
acasă după primul său zbor.
– Ei, cum a mers? îl întreabă mama.
– Fantastic! Toată lumea
m-a aplaudat.
* * *
Un trecător îl întreabă pe
un băieţel:
– Poţi să-mi spui cât e ceasul?
– Dar la ce v-ar folosi? Ora
se schimbă tot timpul!

* * *
O fetiţă sună la ambulanţă.
– Alo, frăţiorul meu a mâncat nisip. I-am dat să bea apă.
Spuneţi-mi, vă rog, ce trebuie
să mai fac?
– Fii atentă să nu se apropie de ciment!
* * *
– Nicuşor, cărei familii
aparţine leul ?
– Nu ştiu, doamnă învăţătoare, nimeni dintre familiile
pe care le cunosc nu are acasă un asemenea animal.
* * *
– Dănuţ, să nu te mai duci
la Gelu, e un băiat rău.
– Bine, mămico, dar el are
voie să vină la mine?

Coordonator de pagină: Lica MOVILĂ
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Ciocnirea a două stele
neutronice

Oamenii de știință au reușit să surprindă un
jet de raze gamma produse de o explozie care a
avut loc în urmă cu zece miliarde de ani, după
ciocnirea a două stele neutronice, coliziune
care a fost mai luminoasă de un cvintilion de
ori față de Soare.

Ediţie pentru curioşi

Nr. 7 (95)

„Deşert” în mijlocul Pacificului
Centrul Pacificului de Sud este un loc atât de îndepărtat de uscat, încât
puțini oameni se aventurează să ajungă acolo.

Jetul de raze gamma a fost identificat prima dată de către Observatorul orbital Neil Gehrels al NASA. E vorba de cel mai vechi astfel
de fenomen observat până acum.
Astronomul și fizicianul Wen-fai Fong a subliniat faptul că, deși
este un lucru extrem de complicat, din când în când, cercetătorii
din domeniu reușesc să facă și astfel de descoperiri impresionante.
Pornind de la datele obținute de diferite observatoare de pe glob,
s-a constatat că ciocnirea celor două stele și explozia au durat în jur
de câteva ore.
„În mod cert, nu ne-am așteptat să identificăm un asemenea jet
de raze gamma, deoarece aceste fenomene au loc la mare depărtare și sunt greu de observat”, a fost de părere astronomul.

Aceste ape se află în inima Curentului Pacificului de Sud, unde
se află „Polul inaccesibilității”
sau „Punctul Nemo”, renumitul
cimitir al deșeurilor spațiale.
Deținând 10% din suprafața
oceanului, Curentul Pacificului de
Sud, cel mai mare dintre cele cinci
sisteme tip vortex ale oceanelor,
este considerat un „deșert” în termeni de biologie marină.
Acest lucru s-a datorat, în
special, faptului că este greu de
explorat, deoarece se întinde
pe 37 de milioane de kilometri
pătrați.O echipă internațională
de cercetători a reușit să ofere în premieră detalii despre viața în aceste ape necunoscute.
Timp de șase săptămâni o echipă de savanți
de la Institutul Max Planck pentru Microbiologie Marină au navigat la bordul navei germane de cercetare FS Sonne, într-o o călătorie
de 7.000 de kilometri prin centrul Pacificului
de Sud, din Chile în Noua Zeelandă. Pe traseu,
aceștia au prelevat mostre de la populațiile
microbiene care trăiau la adâncimi cuprinse
între 20 și 5.000 de metri.
„Spre surprinderea noastră, am găsit cu
aproximativ o treime mai puține celule în
apele de la suprafața Pacificului de Sud în
comparație cu vortexurile oceanice din Atlantic. A fost, probabil, cel mai mic număr de celule măsurat vreodată în apele de la suprafața
oceanului”, a declarat unul dintre cercetători,
microbiologul Bernhard Fuchs.

Printre microbii pe care i-a găsit echipa, au
dominat 20 de specii de bacterii, pe care oamenii de știință le-au întâlnit și în alți curenți
oceanici.
Răspândirea acestor comunități de microbi
depinde, în mare măsură, de adâncimea apei,
schimbările de temperatură, concentrațiile de
nutrienți și cantitatea de lumină disponibilă.
Una dintre populațiile identificate, numită
AEGEAN-169, era deosebit de numeroasă în
apele de suprafață din centrul Pacificului de
Sud, în timp ce studii anterioare le-au descoperit la adâncimi de numai 500 de metri.
„Acest lucru indică o potențială adaptare interesantă la apele cu o productivitate biologică
scăzută și la radiații solare ridicate”, a explicat
microbiologul Greta Reintjes, membră a echipei de cercetare.

Delfinii albi trăiesc în familii ca oamenii
De multă vreme se consideră că, în mod similar cu orcile și balenele-pilot, delfinii albi sau beluga trăiesc în grupuri păstrând legături materne
strânse. Totuși, noi cercetări arată că structurile sociale ale delfinilor
albi sunt mai complexe.

Un palat aztec descoperit
sub o clădire din
Ciudad de México

Numeroase plăci din bazalt de la palat au fost
găsite sub Nacional Monte de Piedad, o clădire
istorică din Ciudad de México, potrivit Institutului Național de Antropologie și Istorie al țării
(INAH).

Clădirea a fost construită pe
rămășițele palatului lui Axayácatl, care a condus orașul aztec
Tenochtitlan între 1469 și 1481.
Lucrările de excavare în curtea
principală a clădirii au dezvăluit
plăcile din bazalt.
Axayácatl a fost tatăl lui Moctezuma al II-lea, conducătorul
aztec ucis în 1520 în timpul
invadării Imperiului Aztec de
către spanioli. Palatul a fost folosit de forțele armate ale conchistadorului Hernán Cortes,
atunci când au ajuns în Tenoch-

titlan. În acel răstimp, au avut
loc mai multe evenimente. De
exemplu, spaniolii au reamenajat o cameră pentru a desfășura
slujbe religioase. Chiar în acea
încăpere, i-au ținut ostatici pe
mai mulți lideri, începând cu
gazda lor distinsă, Moctezuma
Xocoyotzin.
Arheologii au mai descoperit
și rămășițele unei case construite la ordinele lui Cortes, cu materiale refolosite de la palatul
lui Axayácatl.

Prin combinarea de profiluri
ADN cu analize matematice,
oamenii de știință au descoperit că delfinii albi (Delphinapterus leucas) din Arctica își petrec
timpul în grupuri mai diverse
decât alte specii de balene.
Cercetările coordonate de
Harbor Branch Oceanographic
Institute confirmă ipoteza că
delfinii albi interacționează în
mod regulat cu rudele de pe
linia maternă, de altfel ca multe alte specii de cetacee cu
dinți. Liniile matriarhale sunt
obișnuite în rândul familiilor

Sursa: descopera.ro

de orci, balene-pilot și cașaloți,
care au, de regulă, un lider feminin.
Cercetătorii, însă, nu s-au
așteptat să descopere asocierile lor frecvente cu rudele
din partea tatălui, precum și
relațiile apropiate cu verișori.
În mod surprinzător, au fost
observate și relații între indivizi
fără nicio legătură genetică.
„Spre deosebire de orci și balene-pilot, în mod asemănător
societăților umane, delfinii albi
nu interacționează doar cu rudele cele mai apropiate. Într-o

varietate mare de habitate și
populații rezidente și migratoare, aceștia formează comunități
de indivizi de toate vârstele și
ambele sexe, care ajung de ordinul sutelor și chiar al miilor”,
a opinat Greg O’Corry Crowe,
biolog marin.
Aceste societăți de delfini albi
sunt la fel de complexe ca cele
ale oamenilor și includ bunici,
unchi, veri de gradul al doilea,
precum și prieteni care, în mod
clar, nu aparțin aceleiași familii.
Sunt foarte diferite de cele observate la alte specii.

Coordonator de pagină: Renata CUPCEA

6

Preocupările vârstei de răspântie

3 septembrie, 2020 Nr. 25 (4319)

Poezii adolescentine
Octombrina COVRIG

La marginea cerului
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Invitaţie la discuţie

Cum să îţi organizezi timpul mai bine
Ai pățit de nenumărate ori să te simți de-a dreptul copleșit de lunga listă
din agendă și de miile de obligații care îți stau pe cap. Aşa e să fii elev...
Iată câteva sfaturi care te vor ajuta să îți organizezi timpul în folosul tău.
Păstrează un calendar!
E aproape imposibil să ții minte toate lucrurile pe care trebuie să le faci. Ai nevoie de un
,,sistem” care să te ajute în această privință,
unde să poți vedea negru pe alb ce şi când ai
ceva de făcut. Fie că e un calendar pe care îl
ții la îndemână, fie că vorbim de o planificare săptămânală a obligațiilor. Pentru asta, cu
siguranță, ai nevoie de ceva care să îți reamintească tot timpul de ceea ce trebuie să faci și,
mai ales, de timpul de care dispui pentru acest
lucru. Astfel, vei ști și cum să îți organizezi timpul pentru a putea face față tuturor acestor
provocări.

Planifică-ți totul din timp!
Probabil, știi și tu că nu e cea mai bună idee
să deschizi cărțile și să muncești până vei termina – s-ar putea ca timpul să nu fie de partea
ta și vei realiza că nu vei fi în stare să îți predai toate lucrările la timp. Trebuie să fii foarte
bine informat asupra timpului pe care îl ai la
dispoziție pentru fiecare proiect sau examen și
să-ți faci notițe în calendar. De asemenea, este
o idee excelentă să îți oferi timp în plus pentru fiecare sarcină, în cazul în care una dintre

ele durează mai mult decât te-ai așteptat. Este
foarte importat să îți planifici și pauzele în timpul studiului. În caz contrar, suprasolicitarea
poate duce la ineficiență.
Stabilește-ți prioritățile!
Dacă ai o listă lungă cu tot felul de obligaţii de
elev, cu siguranță că vei avea nevoie să știi ce e
urgent și ce mai poate aștepta. De asemenea,
este foarte important să știi care sunt sarcinile
care îți vor ocupa mai mult timp decât celelalte în vederea eficientizării timpului de studiu.
Dacă tot vorbim de organizarea timpului și de
priorități, testele nu vin cu alegeri ușoare. Probabil, va trebui să înveți să spui ,,nu” dacă prietenii și colegii îți vor face oferte tentante de
petrecere.
Spune „NU!” amânărilor și distracțiilor!
Programarea unor pauze care să îți mai elibereze mintea de la muncă este o idee excelentă,
amânarea studiului nu este. Acum știm și noi
că este aproape imposibil să reușim să evităm
orice situaţii de amânare a studiului. Dar dacă
vrei să îți organizezi timpul într-o manieră eficientă, trebuie să reduci acest mic ,,pericol” la
minimum. O programare detaliată a tot ceea ce
ai de făcut te ajută să rămâi pe linia de plutire
și îți readuce aminte să nu îți permiți să pierzi
prea mult timp.
Asumă-ți responsabilitatea pentru felul în
care îți organizezi timpul!
Ei bine, această libertate de care se bucură elevii din clasele mai mari nu vine întotdeauna cu
avantaje. Acum te simţi mai responsabil pentru
felul în care reușești să îți planifici activitățile și
timpul de studiu, iar eșecurile îţi vor fi un stimulent pentru organizarea corectă timpului.
Nu uita: organizarea timpului este o abilitate
pe care o dobândești în timp… câteodată datorită greșelilor. Așadar, nu te teme dacă nu iese
totul perfect din prima.

Din poşta ediţiei

Importanța lecturii

Moto: „Cetim ca să trecem examene (deci lectura studiu), ca să omorâm timpul (deci
lectura de loisir) sau cetim din profesiune (deci lectura informativă). Lectura ar putea
fi un mijloc de alimentare spirituală continuă, nu numai un instrument de informație
sau de contemplație”. (Mircea Eliade)
În condiţiile educaţiei permanente, şcolii îi revine misiunea de a-i înarma pe elevi cu deprinderi
temeinice de autoinstruire şi autoperfecţionare
prin intermediul tuturor mijloacelor şi, nu în ultimul rând, prin mijlocirea cărţii. La vârsta şcolară, lectura are un rol hotărâtor în îmbogăţirea
şi dezvoltarea cunoştinţelor elevilor, în formarea
gustului pentru citit, în cultivarea şi îmbogăţirea
limbajului prin formarea şi dezvoltarea unui vocabular adecvat.
Una dintre cerinţele învăţământului modern
este formarea la elevi a deprinderilor de studiu individual şi de muncă independentă, a capacităţii
de a gândi creator, de a soluţiona individual sau
prin conlucrare multitudinea de probleme cu care
se confruntă.
Alegerea cărţilor potrivite este doar un prim pas.
Al doilea pas, şi tot atât de important, este deprin-

derea lecturii, obţinerea eficienţei ei maxime în urma
citirii unei cărţi.
Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală.
Lectura este un instrument care dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul
capacităţilor de gândire şi limbaj. .
„Cartea este un ospăţ al gândurilor la care oricine
este poftit.” Dacă vom şti să ne trezim interesul pentru citit, vom creşte o generaţie care va simţi o „sete”
permanentă pentru citit, pentru cunoaştere, pentru
lărgirea orizontului lor cultural, ceea ce se va răsfrânge pozitiv asupra vieţii şi activităţii, căci, aşa
cum spunea Miron Costin: „Nu e alta mai frumoasă
şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă decât
cetitul cărţilor”.
Ecaterina CIOBANU, elevă
s. Marinici, r-nul Nisporeni

La marginea cerului mereu e lumină,
E-acel început şi sfârşit,
Şi chiar nici luna nopţii, senină,
De ea n-a scăpat, n-a fugit.
La marginea cerului mereu e tăcere,
Pe-acolo nici norii nu zbor.
Şi-a vântului lină, plăcută adiere –
Acolo-i trecut-viitor.
La marginea cerului mereu e speranţă,
Şi-o floare de crin a-nflorit,
Şi poate aici e acea siguranţă
Că dragostea nu a murit...

Strict confidenţial

Ce rişti dacă te grăbeşti?
Vârsta ideală pentru pierderea virginităţii? Răspunsul la această întrebare diferă chiar şi între specialişti. Psihologii avertizează cu privire la pericolele începerii vieţii sexuale prea devreme, dar când
adolescenţii sunt excitaţi, uită de orice recomandare a părinţilor sau a specialiştilor.

Un studiu publicat de BBC, realizat cu participarea unor adolescenţi activi sexual, cu vârste între 12 şi 17 ani, arată că cei mai
mulţi regretă că şi-au început viaţa sexuală prea devreme. 63%
spun ca ar fi fost mai bine să aştepte, iar 89% din ei spun că nu
şi-ar sfătui sora, fratele sau prietenii să-şi înceapă viaţa sexuală
înainte de absolvirea liceului.
Motivele potrivite
Cel mai potrivit motiv pentru a-ţi începe viaţa sexuală este faptul că te simţi pregătită pentru acest pas.
Motivele nepotrivite
Sexul este o greşeală atunci când este bazat pe un motiv nepotrivit, de exemplu insistenţele partenerului, în timp ce tu nu
te simţi pregătită. Sexul nu îl va face să se apropie emoţional de
tine sau să devină mai ataşat decât este în prezent.
Presiunile partenerului sau presiunile sociale ale grupului de
prieteni nu sunt un motiv bun pentru a-ţi începe viaţa sexuală.
Ce rişti dacă te grăbeşti?
Riscul cel mai mare, atunci când te grăbeşti să faci sex, sunt regretele de mai târziu. Dacă nu eşti pregătită din punct de vedere
emoţional, poţi avea o experienţă neplăcută, despre care nu vei
vrea să-ţi mai aminteşti.
Ce rişti dacă aştepţi prea
mult?
Dacă aştepţi prea mult, presiunile şi aşteptările legate de
sex cresc şi experienţa te poate dezamăgi la fel de mult ca
şi atunci când este prea timpurie.
Indiferent la ce vârstă decizi
să-ţi începi viaţa sexuală, este
indicat să alegi un partener cu
o vârstă cât mai apropiată de
a ta. Foloseşte întotdeauna un
prezervativ, deoarece infecţiile cu transmisie sexuală sau
sarcinile nedorite îşi pot face
apariţia chiar la început.
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Sărbători creştine
8/21 septembrie – Naşterea Maicii Domnului
(Sfânta Maria Mică).
14/27 septembrie – Înălţarea Sfintei Cruci
(Ziua Crucii)
Mirela ȘOVA

Nașterea Maicii Domnului
Ioachim şi Ana vin
Către Domnul, cu suspin:
– Dă-ne, Doamne,-un copilaş,
Ţi-L închinăm în locaş.

„Cel ce deschide o școală, închide o temniţă”.

(Victor Hugo)

ABC creştin-ortodox

Crucea ne luminează viața

Din părinţii rugători,
S-a născut floare-ntre flori;
Copiliţa minunată,
Peste îngeri înălţată.
S-a născut Împărăteasă,
Doamna cerului, aleasă
A fi Maica Domnului,
Născătoarea Fiului.

Patericul copiilor

Puterea credinţei
şi a rugăciunii
Într-un sat de greci trăia familia lui Stavros şi Teodora Tsalikis.
Erau bogaţi şi ar fi putut duce un
trai îmbelşugat, dar cum mâna
Teodorei era mereu deschisă către cei sărmani, trăiau modest.
Aveau trei copii: doi băieţi şi o
fată. Băiatul mijlociu, Iacov, era
din fire bolnăvicios şi din pricina
aceasta mama sa îi spunea adeseori „păsărică de toamnă”.
Iacov îşi petrecea vremea mai
mult în preajma bunicii sale.
Seară de seară, urcau împreună
dealul către bisericuţa Cuvioasei Parascheva. El îşi lua crengi
de stuf şi mătura încăperea,
apoi aprindea candela. Bunica îl
iubea tare mult. Dar Iacov suferea de o boală de piele la călcâi.
Crăpăturile săpau răni adânci şi
nu ajutau niciun fel de alifii. Păşea greu şi copiii râdeau de el.
Viaţa devenise un chin.
Într-o zi, s-a zvonit că icoana
Maicii Domnului, numită „Ocrotitoarea săracilor”, va fi adusă în
satul vecin. Iacov s-a apropiat
de mama sa şi i-a zis:
– Mamă, dă-mi voie să merg
cu sătenii în satul vecin să mă
închin.
– Cum să mergi, copilule, atâta drum cu picioarele pe care le
ai? îi spuse mama.
În cele din urmă, mama, înduplecată de preotul satului, i-a
dat voie.

Nr. 7 (65)

Când zorile îşi desfăceau blând
luminile, alaiul din sat a pornit
la drum. După câţiva paşi, Iacov
a simţit că-l lasă puterile. Şchiopăta de durere, crăpăturile îi
erau pline cu noroi, dar nu s-a
oprit din drum. Păşind cu mult
greu, a ajuns în satul vecin după
două ore de mers pe jos.
Icoana era aşezată pe un
scaun mare în mijlocul bisericii. După ce s-au închinat toţi
sătenii, şchiopătând, Iacov s-a
apropiat şi el de icoană. Un băieţel de şapte ani, cu credinţă se
apleacă şi aşteaptă ca surâsul
Maicii Domnului să-l vindece.
– Maica Domnului, zise Iacov,
mama s-a săturat de mine. Îi
este tare greu. Te rog, ajută-mă
şi îţi promit că, atunci când voi
fi mare, te voi răsplăti pentru
darul tău.
S-a ridicat convins că Maica
Domnului îi auzise rugăciunea.
S-a aşezat lângă săteni şi şi-a
scos din traistă mâncarea. Către
asfinţit, au pornit cu toţii spre
casă. La marginea satului, Iacov
îşi şterse picioarele în iarbă şi
ce văzu? În locul crăpăturilor,
rămaseră doar nişte linii albe.
Maica Domnului făcuse pentru
micuţul Iacov o minune pe care
acesta n-o va uita niciodată.
Daniela NECULA

Un tânăr dornic de aleasă
învăţătură s-a dus odată la o
mănăstire, să-i ceară sfat unui
bătrân călugăr:
– Părinte, daţi-mi, vă rog, o
carte din care să pot învăţa cel
mai bine cum trebuie să fie un
creştin; cum trebuie să gândească, ce trebuie să facă; o
carte care să-mi explice toate
aceste lucruri!
Călugărul i-a spus că are o
asemenea carte în chilia sa şi
s-a dus să o aducă. După câteva clipe, s-a întors ţinând

în mână o cruce pe care i-a
întins-o tânărului. Văzându-1
mirat, i-a spus:
– Fiule, crucea este cea mai
de seamă învăţătură pe care
Dumnezeu i-a dat-o omului.
Pentru noi, Mântuitorul S-a
jertfit pe cruce, arătându-ne
astfel ce înseamnă să iubeşti,
fiindcă a făcut acest lucru din
dragoste pentru oameni. Crucea înseamnă tocmai calea
pe care omul ajunge la iubire,
adică la Dumnezeu. Cel ce ştie
să-şi poarte crucea, poartă

cu el, în acelaşi timp, harul şi
iubirea Domnului. De aceea
crucea nu este o povară, ci o
bucurie; când te dăruieşti celui drag, nu o faci cu tristeţe
şi cu reţinere, ci cu bucurie şi
entuziasm. Crucea înseamnă,
deci, curaj, răbdare, dar, mai
ales, dragoste. Doreai o carte
pe care să o citeşti cu ochii şi a
cărei învăţătură să îţi lumineze mintea. Iată, în schimb, crucea – o carte pe care o vei citi
cu sufletul şi a cărei învăţătură
îţi va lumina întreaga viaţă.

Răsai asupra mea, Lumină Lină!

Dumnezeu este mereu alături
Multe lucruri am învăţat la ora de religie.
Am să scriu doar despre câteva. Mulţi întreabă
când S-a născut Dumnezeu. Dumnezeu nu S-a
născut, era dintotdeauna, de la crearea lumii
şi există până în zilele de azi, oriunde, întotdeauna alături de noi, la bine şi la rău. Cu toate că trebuie să ne îngrijim trupul, nu trebuie
să uităm de sufletele noastre. E ca şi cum ţi-ai

îngriji curtea, dar casa ba. Am mai învăţat că
sufletele oamenilor ce trăiesc pe pământ sunt
diferite. Există suflete indiferente, suflete reci,
suflete bune... Cred că dacă n-am fi avut orele de religie, eu aş fi neglijat multe adevăruri,
n-aş fi avut credinţă şi ar fi fost mare păcat.
Daniela MORARU, 11 ani
or. Leova

Pilde cu tâlc

Ecoul v ieţii
Aflându-se în excursie pe munte, o tânără familie a poposit întro cabană de la marginea unei văi. Băiatul cel mic, supărat pe fratele său, s-a dus în spatele cabanei şi a strigat de ciudă: „Te urăsc!”
Dar, imediat, un glas puternic i-a răspuns: „Te urăsc, te urăsc!...”
Speriat, copilul a alergat în casă şi i-a povestit tatălui toată păţania, spunându-i că, afară, cineva strigă la el că-l urăşte. Au mers
împreună la locul cu pricina, unde tatăl i-a spus fiului său:
– Aici erai când ai auzit că cineva te urăşte?
– Da!
– Ia spune-i că-l iubeşti!
– Te iubesc! a strigat copilul şi, de îndată, văile i-au răspuns: „Te
iubesc, te iubesc!...”
– Ţine minte, i-a mai zis tatăl, aşa este şi în viaţă: dacă eşti om
rău, numai răutate vei întâlni, dar dacă eşti om bun şi te porţi frumos cu ceilalţi, atunci doar dragoste vei găsi, la tot pasul. Şi, chiar
dacă nu vei fi iubit întotdeauna de către oameni, în schimb, dragostea Domnului va fi mereu cu tine. Să nu uiţi asta!

CONCURS: Descoperă un lăcaş sfânt
Ce lăcaș sfânt este reprezentat în imagine? Unde se
află și de când datează? Ce
știi despre acesta și ce-l face
deosebit? Scrie un eseu în
baza întrebărilor adresate
și participă la concurs.

Cele mai bune lucrări
vor fi publicate, iar autorii vor câștiga premii!
Coordonator de pagină:
Eudochia VERDEȘ
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Leo BUTNARU

CU ÎNCETUL A L F A B E T U L
ÎȘI DEZVĂLUIE SECRETUL

A

Ea e prima, țuguiată,
Ca o scară cu o treaptă.

Î

R

Ț

X

S

U

Y

V

O să-l poți memoriza
Ca pe un P(e), dar cu proptea.

Jos, de umeraș se-agață
O scamă, o mică zdreanță.

Ă

Litera e cam hazlie:
E un A cu pălărie.

Vârful ascuțit pe dată
Se desprinde de săgeată!
***
L-a văzut și-a zis Gheorghiță:
„E un i cu căciuliță”.

Â

J

Ș

Ca-n poveste, spune-așa:
Șarpe-ncălecat pe-o șa.

Nu ochește nicio pradă:
Praștia e fără coadă.

B

K

T

W

O prietenă poetă
I-a zis A, dar cu beretă.
Eu i-aș spune, la-nvoială,
Bicicletă... verticală!

C

Dacă rupi în jumătate
Un covrig, nu oarece, –
Te alegi cu doi de C(e).

D

Durdulie, ea arată
Ca un arc fără săgeată.

E

Fii atent, prietene:
De trei ori o poți citi
În cuvântul piEptEnE.

F

Vine după E, firește,
Dar c-un dinte ce-i lipsește.

La pescuit nu ai câștig
Cu-această literă-cârlig.
Parcă-ar sta cu mâna-n sus,
Ca elevul la răspuns.
Și chiar de-a făcut un pas,
N-a pornit, ci a rămas.

Într-o literă doi frați:
V(e) cu V(e) îngemănați.

E grecesc și e străvechi
Acest „igrec” cu urechi.
***
Vipera arată
Oricărui zevzec
Nu limba-i despicată,
Ci litera Y(grec).

Z

Pe al filei alb meleag –
Cărărușă în zig-zag.

Ia privește binișor:
E o literă-picior.

M

Înțepată ca de junghiuri,
E o literă-n trei unghiuri.

N

Între doi stâlpi potrivit,
Al treilea s-a prăvălit.

O

G
H

P

Două linii în picioare
Și a treia – cingătoare.

Așa-mi pare, nu ascund:
E un steguleț... rotund.

i

Q

Într-un vârf de pai cam scund
Stă un fir de mac mărunt.

Ar servi, la o adică,
Umeraș pentru furnică.

Nu e arc ca să-l întinzi,
Ci-i potcoavă pentru mânz.

L

Parcă-i cifra zero, dar
E și semn de covrigar
Și inel cinel-cinel
Astă literă-cercel.

Ca un fir din ghemotoc
Este D frânt la mijloc.

Nu greșești, dacă îi spui:
Șarpe-al alfabetului.

Am încârligat pe-o foaie
Foarfece care nu taie.

Un covrig ce se preschimbă
Într-o literă cu limbă!
Desen de Cristina COVRIG

ȘI FETIȚA ȘI BĂIATUL SE DEPRIND CU
0

Cifra zero e nimic,
Chiar de pare un covrig.

1

Unu este cifra care
Are nas, dar nări nu are.

2

Cifra doi, cam lătăreață,
Seamănă c-un pui de rață.

3

Pune-alături doi cercei
Și te-alegi cu cifra trei.

4

Patru-i scaun cam hazos Stai pe el cu capu-n jos.
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Cheltuielile privind dreptul de autor în acest număr
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5

De un ram frânt la mijloc
Atârnă un mic breloc.

6

Cifra șase-i fără seamă:
Lacrimă pe-un vârf
de geană.

7

Printre grânele răscoapte
Trece coasa cifrei șapte.

8

Într-o tavă, puși la copt,
Doi covrigi fac cifra opt.

9

Pe nouă l-am învățat
Ca pe-un șase răsturnat.

10

Dacă cifra zero trece
După unu – iese zece.

20

După doi zero de-l treci
Ai îndată douăzeci.

30/40

După trei – exact treizeci,
După patru – patruzeci...
Deci o cifră orișicare,
Cum ia zero în spinare,
E de zece ori mai mare!

TABLA ÎNMULȚIRII
Tabla-i cam misterioasă –
Nici de zinc, nici lucioasă,
Cu ea n-ai s-acoperi casă;

N U M Ã RAT U L

Astă tablă e acasă
Numai pe... tabla din clasă!

ACELAȘI REZULTAT
Dintre numerele toate,
Două mi se par ciudate:
Cu ele înseși de se-adună
Ori se-nmulțesc,
de voie bună,
Ele dau aceeași sumă.
Primul, cred, l-ai și aflat:
E zero, care, adunat
Ori înmulțit cu alt fârtat –
Dă un unic rezultat.
Dar care-o fi cifra cealaltă,
Mai cu sens,
dar tot ciudată?
Probabil, unul dintre voi
A și ghicit că este...
(Doi)

NĂLUCA TIMPULUI
În a timpului nălucă
Patru miezi stau
ca-ntr-o nucă,
Iar cei patru, fiecare,
Câte alți trei miezi
mai are.
Calculând așa, la rece,
Miezurile-s șaisprezece,
Rodite-n nuc,
pe la Cotnari,
Ce este pom de...
calendar.
Deci, ghicitoarea-i cam
ciudată:
Cum se numește...
nuca-tată?
(Anul)

